
2/ 1ف/ م 



2/ 1ف/ م 



..إهداء 

ا إلى فريق العمل الذي آمن بالفكرة وشاركن

.إلى الميدان التعليمي.. الفكر

2/ 1ف/ م 



2/ 1ف/ م 



2/ 1ف/ م 



2/ 1ف/ م 



2/ 1ف/ م 



اِويَتَانِ  أْساْلُمتَقَابِلَتَانِ الزَّ بِالرَّ

2/ 1ف/ م 



يف جهتني خمتلفتني مها الزاويتان اللتان تقعان: الزاويتان املتقابلتان ابلرأس
.من مستقيمني متقاطعني، ومها متطابقتان

.من الرسم اجملاور حدد الزوااي املتقابلة ابلرأس

.قتانزاويتان متقابلتان ابلرأس ومها متطاب2،    1
.  قتانزاويتان متقابلتان ابلرأس ومها متطاب4،    3

:  من الرسم اجملاور

2/ 1ف/ م 



تَان  اِويَتَاِن اْلُمتَتَامَّ الزَّ

2/ 1ف/ م 



.   90ساويمها الزاويتان اللتان جمموع قياسيهما ي: الزاويتان املتتامتان

:حدد الزاويتني املتتامتني من الزوااي التالية

:    الزاويتان    م د ب  َو     أ ر ل متتامتان، ألن
23    +67   =90   

2/ 1ف/ م 



اِويَتَانِ  اْلُمتََكاِملَتَانالزَّ

2/ 1ف/ م 



.   180ساوي مها الزاويتان اللتان جمموع قياسيهما ي: الزاويتان املتكاملتان

:  الزاويتان     أ د ل  َو     ل د ي متكاملتان، ألن
110   +70    =180   

:اليةحدد ألوان الزاويتني املتكاملتني من الزوااي الت

2/ 1ف/ م 



اْلُمتَعَاِمَداناْلُمْستَِقيَمانِ 

2/ 1ف/ م 



.نمن الرسم اجملاور حدد املستقيمني املتعامدي

يعرب يف الشكل اجملاور، املستقيمان ن َو م متعامدان، و 
:عن ذلك بــالرمز التايل

⊥م ن

مة، ويرمز مها املستقيمان اللذان يتقاطعان بزاوية قائ: املستقيمان املتعامدان
للتعامد ابلرمز 

2/ 1ف/ م 



اْلُمتََواِزيَاناْلُمْستَِقيَمانِ 

2/ 1ف/ م 



مها املستقيمان الواقعان يف املستوى نفسه : املستقيمان املتوازاين
//.وال يتقاطعان أبًدا، و يرمز للتوازي ابلرمز 

:  حدد لون املستقيمني املتوازيني فيما يلي

عن املستقيمان ل َو ف متوازاين، ونعرب
ل // ذلك ابلرمز ف 

2/ 1ف/ م 



اْلقَاِطــع

2/ 1ف/ م 



. هو املستقيم الذي يقطع مستقيمني أو أكثر: القاطع

.سّم املستقيم القاطع يف الشكل املقابل

يف الشكل اجملاور القاطع هو املستقيم ط،
.ألنه يقطع املستقيمني ل َو هـ

2/ 1ف/ م 



اِويَةُ  اِخِليَّةالزَّ الدَّ

2/ 1ف/ م 



مني إذا قطعهما هي الزوااي األربع احملصورة بني مستقي: الزوااي الداخلية
.  قاطع

.حدد الزوااي الداخلية يف الشكل املقابل

،6،     3،     2:    يف الشكل اجملاور الزوااي 
.زوااي داخلية 7

2/ 1ف/ م 



اِويَةُ  اْلَخاِرِجيَّةالزَّ

2/ 1ف/ م 



مني إذا قطعهما هي الزوااي األربع اليت تقع خارج املستقي: الزوااي اخلارجية
.قاطع

،    8،     1:    يف الشكل اجملاور الزوااي 
.زوااي خارجية 5،    4

.قابلحدد ألوان الزوااي اخلارجية يف الشكل امل

2/ 1ف/ م 



اِويَتَانِ  َداِخِليًّااْلُمتَبَاِدلَتَانِ الزَّ

2/ 1ف/ م 



لواقعتان يف جهتني مها الزاويتان الداخليتان ا: الزاويتان املتبادلتان داخلًيا
.خمتلفتني من القاطع و غري متجاورتني

خلًيا، من الشكل اجملاور حدد الزوااي املتبادلة دا
وماذا تالحظ ؟ 

،5،    3الزاويتان     : يف الشكل اجملاور
تقيمني متبادلتان داخلًيا، ألهنما حمصوراتن مبس

.تجاورتنيوعلى جهتني خمتلفتني من القاطع وغري م

2/ 1ف/ م 



اِويَتَانِ  َخاِرِجيًّااْلُمتَبَاِدلَتَانِ الزَّ

2/ 1ف/ م 



لواقعتان يف جهتني مها الزاويتان اخلارجيتان ا: الزاويتان املتبادلتان خارجًيا
.خمتلفتني من القاطع و غري متجاورتني 

، متبادلتان خارجًيا، 7،    1يف الشكل اجملاور الزاويتان     
  من القاطع ألهنما زاويتان خارجيتان و على جهتني خمتلفتني

.وغري متجاورتني

لة من الشكل اجملاور حدد الزوااي املتباد
خارجًيا، وماذا تالحظ ؟ 

2/ 1ف/ م 



اِويَتَاِن اْلُمتَنَاِظَرتَان الزَّ

2/ 1ف/ م 



واحدة من مها الزاويتان الواقعتان يف جهة: الزاويتان املتناظراتن
.القاطع إحدامها داخلية و األخرى خارجية وغري متجاورتني 

زاويتان متناظراتن5،     1يف الشكل اجملاور الزاويتان     
ألهنما تقعان على جهة واحدة من القاطع، إحدامها داخلية

.  واألخرى خارجية وغري متجاورتني

حدد الزوااي املتناظرة، وماذا تالحظ؟

2/ 1ف/ م 



اِويَةُ  اِخِليَّةالزَّ الدَّ

2/ 1ف/ م 



ين يف مضلع هي الزاوية احملصورة بني ضلعني متجاور : الزاوية الداخلية
.وتقع داخله

يف الشكل اجملاور       أ  ،      ب
.  جـ  َو     د هي زوااي داخلية للمضلع

.ابستعمال األلوان، سم لون إحدى الزوااي الداخلية للمثلث الربتقايل

2/ 1ف/ م 



اْلُمْنتَِظماْلُمَضلَّعُ 
ةمجيع أضالعه متطابق
مجيع زواايه متطابقة

2/ 1ف/ م 



.ابق الزواايهو املضلع املتطابق األضالع واملتط: املضلع املنتظم

.مع التربير. سم مضلع منتظم

ع الشكل اجملاور سداسي منتظم، ألن مجي
.ابقةزواايه متطابقة، ومجيع أضالعه متط

2/ 1ف/ م 



اْلُمتََطابِقَةاْلُمَضلَّعَاتُ 

2/ 1ف/ م 



.الشكلهي املضلعات اليت هلا نفس القياس و : املضلعات املتطابقة

حدد ما إذا كان املثلثان يف الشكل اجملاور متطابقني، 
.وإذا كاان كذلك فأكتب عبارة التطابق

:ألناملثلثان يف الشكل اجملاور متطابقان

أ ب جـ          د و ز :     وُتكتب عبارة التطابق على الصورة

زجـوبدأ
أ ب

،
،
،

و زب جـد زأ جـد و ،

2/ 1ف/ م 



ِمْحَورَحْولَ التََّماثُلُ 

2/ 1ف/ م 



يكون الشكل متماثاًل حول حمور إذا أمكن طيه : التماثل حول حمور
.حول مستقيم على أن يتطابق نصفاه

.الشكل املقابل متماثل حول حمور

.حدد ما إذا كان الشكل متماثاًل حول حمور أم ال
.مع التربير

2/ 1ف/ م 



التََّماثُلِمْحَورُ 

2/ 1ف/ م 



.هو املستقيم الذي يقسم الشكل إىل نصفني متطابقني: حمور التماثل

.حدد ما إذا كان لعلم اململكة العربية السعودية حمور متاثل أم ال

. لعلم دولة البحرين حمور متاثل أفقي

2/ 1ف/ م 



َوَرانِي  التََّماثُلُ  نُْقَطةَحْولَ الدَّ

2/ 1ف/ م 



إذا أمكن يكون للشكل متاثل دوراين حول نقطة،: التماثل الدوراين حول نقطة
. حول مركزه، دون أن يتيري الشكل األللي   360تدويره بزاوية أقل من 

.حدد ما إذا كان للشكل املقابل متاثل دوراين حول نقطة

للمثلث املتطابق األضالع متاثل دوراين حول مركزه ألنه ميكن تدويره 
. حول مركزه دون أن يتيري

2/ 1ف/ م 



اندََّورَ الَزاِويَةُ 

2/ 1ف/ م 



لحصول على هي الزاوية اليت يتم وفقها تدوير الشكل األللي ل: زاوية الدوران
.الصورة

كم قياس زاوية دوران الشكل املقابل؟

للشكل اجملاور متاثل دوراين حول نقطة، حيث يكرر نفسه
.  5180بعد دوران 

2/ 1ف/ م 



ْنِعَكاس اْْلِ

2/ 1ف/ م 



. هو حتويل هندسي يتم فيه قلب الشكل حول مستقيم: االنعكاس

ول حمور النقطة َن هي لورة النقطة ن ابالنعكاس ح
.السينات

أوجد لور النقطتني ل، ر يف الشكل السابق
.ابالنعكاس حول حمور السينات

2/ 1ف/ م 



ْنِعَكاسِمْحَورُ  اْْلِ

2/ 1ف/ م 



ملية هو املستقيم الذي تتم حوله ع: حمور االنعكاس
.االنعكاس

حمور االنعكاس يف الشكل اجملاور 
.هو املستقيم م

.هل املستقيم األمحر مُيثل حمور انعكاس للمربع

2/ 1ف/ م 



اْلَهْنَدَسي  التَّْحِويلُ 

2/ 1ف/ م 



.ه لههو عملية نقل الشكل إىل شكل آخر مشاب: التحويل اهلندسي

يف الرسومات األربع لشبكات الرتبيع مت نقل 
املثلث ملثلث آخر  جبواره

.بطريقة حتويل هندسية

ا لآلخر؟هل يعترب الشكالن التاليان أحدمها حتوياًل هندسيً 
.مع التربير

2/ 1ف/ م 



الص وَرة

2/ 1ف/ م 



.هي حالة الشكل بعد إجراء التحويل اهلندسي عليه: الصورة

ندسي لورة الـمثلث ن ر ل بعد إجراء التحويل اهل
.عليه هو الـمثلث  َن َر لَ 

أي شكل مما يلي حيوي لورة للمثلث األخضر اللون؟

2/ 1ف/ م 



ْنِسَحاب اْْلِ

2/ 1ف/ م 



.هو انتقال الشكل من موقع إىل آخر دون تدويره: االنسحاب

صشبه املنحرف َس َل َع َص هو لورة شبه املنحرف س ل ع
.وحدات إىل اليسار ووحداتن إىل أسفل4ابنسحاب مقداره 

وحدات إىل 5إذا ُأجري انسحاب للمثلث ف ر ز مبقدار 
وحدات إىل أعلى فما إحداثيات الرأس َز؟4اليسار و

(8-، 7( )د( 1، 2-( )جـ(  0، 2-( )ب( 7، 8( )أ

2/ 1ف/ م 


